كوتاه از جامجهاني 2018

 وصال روحاني

ژاوي :هنوز آماده هدايت اسپانيا نيستم

سنگربان جوان انگليس:

در حالي كه نام ژاوي هرناندز هافبك مش��هور سابق تيمملي اسپانيا و عضو كنوني السد قطر به عنوان يكي از
كانديداهاي جدي پست سرمربيگري اسپانيا آمده بود ،وي تصريح كرد هنوز آمادگي الزم را براي احراز اين
سمت حساس ندارد .اسپانيا در جامجهاني جاري در روسيه با هدايت فرناندز هييرو نزول آشكاري داشت و
در يك هش��تم نهايي حذف شد و در نهايت لوييس انريكه براي جانشيني وي انتخاب گشت .ناگفته نماند كه
فرانسيسكو مولينا دروازهبان سابق تيمملي اسپانيا هم پست مديرفني اين تيم را كه پيشتر متعلق به هييرو
بود ،هفته پيش از آن خويش ساخت.

جوردن پيكفورد دروازهبان جوان تيمملي فوتبال انگليس كه نمايش موفق دور از انتظاري را در جامجهاني
امسال ارائه داد ،هفته پيش مدعي شد چيزي از تيبو كورتووا سنگربان برجسته بلژيكي كم ندارد .وي گفت:
به خاطر گلي كه در ديدار با بلژيك در مرحله گروهي دريافت كردم ،انتقادهاي زيادي از من شد اما مسابقات
بعدي ما نش��ان داد كه آنقدرها هم بد نيستم و با اين كه فقط دو فصل در ليگ برتر انگليس بازي كردهام ،اما
از تجربه الزم بهره ميگيرم.

پيشنهاد  270ميليون يورويي به كوتينيو

پاريسنژرمن فرانسه كه در س��الهاي اخير كلكسيوني از ستارههاي جهاني را گرد آورده ،يك سال پس از
جذب نيمار به بهاي ديوانهوار  242ميليون يورو در اقدامي غيرعقالييتر پيش��نهادي  270ميليون يورويي
براي اس��تخدام كوتينيو به ايجنت وي ارائه داده است كه اگر پرداخت گردد و كوتينيو كه بارسلونيايي است
جابجا شود ،لقب گرانترين بازيكن تاريخ از نيمار ستانده و نصيب كوتينيو خواهد شد.

استفاده روسها از داروي محرك آمونياك

چيزي از كورتووا كم ندارم

نويل :انتقادات از استرلينگ نفرتانگيز است

گري نويل مدافع راس��ت سابق تيم ملي فوتبال انگليس كه مدتي است مفسر تلويزيوني شده ،هفته گذشته
انتقادات اخير از رحيم اس��ترلينگ مهاجم كنوني اين تيم را كه در جريان مسابقات جامجهاني در روسيه از
وي صورت پذيرفته ،نفرتانگيز خواند و گفت :اين كه اس��ترلينگ را به خاطر گل نزدن در ديدار با س��وئد و يا
برخي رفتارهاي فردياش بكوبند كمال بيانصافي است زيرا او در ديدار با سوئد نيز از بهترينهاي ما بود.

استقبال گرم و سرد از تيم شكست خودرده برزيل

روزنامه آلماني ژويدچه س��ايتونگ مدعي شد روسها در مسابقات امس��ال خود در جامجهاني و به ويژه در
ديدارهاي حساس مقابل اسپانيا و كرواسي از داروي محرك آمونياك استفاده ميكردند تا به سطح باالتري
از هوش��ياري برس��ند .اين روزنامه اين عمل را تقلب آش��كار خوانده و حتي متذكر شده كه يكي از مقامهاي
فدراس��يون فوتبال روسيه اين قضيه را تأييد كرده اما نكته اينجا است كه آمونياك جزو داروهاي ممنوعه در
عرصه ورزش به حساب نميآيد و در نتيجه روسها را نميتوان به دوپينگ متهم كرد.

لباس جهانبخش بر تن كودك كوره آجرپزي

عليرضا جهانبخش به دي��دار كودك هواداري كه
در كوره آجرپزي خاورشهر كار ميكند و دوستان
وي رفت و پيراهن خود را به وي هديه داد .پيش��تر
چاپ تصاويري از اين كودك و س��اير كارگران كم
سن و سال اين كوره و ابراز ارادت آنها به مليپوشان
فوتب��ال اي��ران و به وي��ژه جهانبخ��ش در فضاي
مجازي دست به دست شده و احساسات زيادي را
برانگيخته بود و جهانبخش نيز پس از مطلع شدن
از موض��وع در صدد يافتن اين كودك كه متين نام
دارد برآمده بود و به هدفش نيز رسيد.
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بازگش��ت تيم ملي فوتبال برزيل به كشورش به رغم واقعه حذف تلخ اين تيم بدست بلكژيك و در مرحله يك
چهارم نهايي جام جهاني  2018ابتدا با اس��تقبال گرم شماري از مردم مواجه شد ولي ساعتي بعد به سردي
و خش��ونت كشيده شد .تيته و شاگردانش به دشواري توانس��تند از ميان خيل مردم عبور و محوطه فرودگاه
ريودوژانيرو را ترك كنند و بازار امضاء دادن س��تارههاي شكس��ت خورده برزيل به مردم داغ و ديدني بود .اما
س��اعتي بعد كه تيم برزيل س��وار بر اتوبوس از ريودوژانيرو و به سمت يكي از شهرهاي اطراف ميرفت ،مورد
تهاجم هواداران ناراضي قرار گرفت و اتوبوس حامل نفرات تيم س��نگ باران شد و اشياي محترقه ديگري هم
به سمتاش پرتاب شد.

